Choszczno: DOSTAWA i WYDANIE OSOBOM DWUDANIOWEGO POSIŁKU DLA
UPRAWNIONYCH
Numer ogłoszenia: 215041 - 2009; data zamieszczenia: 19.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka
30, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7657972, faks 095 7657972.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA i WYDANIE
OSOBOM DWUDANIOWEGO POSIŁKU DLA UPRAWNIONYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego
posiłku dla uczniów, w 7 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno. Wykonawca
zapewnia równieŜ jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie posiłków rozumie się ich
dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz. 11.00 - 15.00 uzgodnionych
uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny
być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym,
muszą być urozmaicone, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o
którym mowa w punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania spełniające
następujące minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko - ok. 30 g, - tłuszcze ok. 31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C, 4. Posiłek, sposób jego
przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 ) 5. Opis części
zamówienia Jako poszczególne części zamówienia naleŜy rozumieć wytworzenie, dostawę i
wydanie posiłków, o których mowa wyŜej, w następujących ilościach do szkół: Część 1
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie - ilość posiłków - 8.000 Część 2 Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Choszcznie - ilość posiłków - 12.000 Część 3 Publiczne Gimnazjum w Choszcznie ilość posiłków - 18.000 Część 4 Szkoła Podstawowa w Suliszewie - ilość posiłków - 4.000
Część 5 Szkoła Podstawowa w Sławęcinie - ilość posiłków - 14.000 Część 6 Szkoła
Podstawowa w Zamęcinie - ilość posiłków - 7.000 Część 7 Szkoła Podstawowa w Korytowie
- ilość posiłków - 5.000 RAZEM ilość posiłków - 68.000 5. Ilości posiłków zostały określone

jako maksymalne. MoŜliwe jest zmniejszenie ilości wydawanych posiłków jednak do
wielkości nie niŜszej niŜ 70 % ilości określonych w pkt. 5..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.: 1)
posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy, 5) w celu potwierdzenia spełnienia warunku o który
mowa w ust 1 pkt 1 zamawiający uzna przedstawienie następujących dokumentów: Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Decyzji wydanej
przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej stwierdzającej spełnienie wymagań
koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do
zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów, zgodnie z ustawą z dnia 25
sierpnia 2006 r.o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr
171, poz.1225 ); 6) w celu potwierdzenia spełnienia warunku o który mowa w ust 1
pkt 2 zamawiający uzna przedstawienie następujących dokumentów: - pisemne
oświadczenie o posiadaniu lub zamiarze posiadania środka transportu do przewozu
posiłków, - pisemne oświadczenie o dysponowaniu lub zamiarze dysponowania
minimum dwoma osobami posiadającymi aktualne badania przeprowadzone dla celów
sanitarno - epidemiologicznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.

•

U. z 2006 r., nr 25, poz. 191), 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z wykonawców (lub
wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. W przypadku konsorcjum
Ŝaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŜe
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 3. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie (spełnia nie spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w
postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24
ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia; 1.
Oświadczenia wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ustawy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Dokument dopuszczający
wykonawcę do obrotu prawnego - tj. przedłoŜenie aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę
wspólną). 3. Decyzję wydaną przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą
spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w
obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów, zgodnie z
ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia (Dz.
U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 ); 4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia
urządzeń, jakie posiada wykonawca - Załącznik nr 4 do SIWZ; (w przypadku
składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument). 5. Wykaz osób, które będą
wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ; do wykazu naleŜy dołączyć dane minimum dwóch osób (w
przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument).: 6.
zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego dla celów sanitarno epidemiologicznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno epidemiologicznych, Dz. U. z 2006
r., nr 25, poz. 191), 7. Wypełniony druk oferty cenowej wg wzoru, stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden
dokument. 8. Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale III pkt 17 SIWZ. Tylko w
przypadku składania oferty wspólnej. Wzór pełnomocnictwa zawiera Załącznik nr 3
do SIWZ, lub inne równowaŜne. V. WYKONAWCY ZAGRANICZNI. 1. JeŜeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 2 siwz, składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się
odpowiednio..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno, pok nr 5.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Choszcznie - ilość posiłków - 8.000 1. Przedmiotem zamówienia
jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów. Wykonawca zapewnia równieŜ jednorazowe naczynia. Przez
dostarczenie posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w
szkole w godz. 11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem placówki
szkolnej po podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z
zasadami racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym, muszą być urozmaicone,
sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o którym mowa w
punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania spełniające następujące
minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko - ok. 30 g, - tłuszcze - ok.

•
•
•

31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C, 4. Posiłek, sposób jego
przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie..
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - ilość posiłków - 12.000 1. Przedmiotem
zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym
dwudaniowego posiłku dla uczniów. Wykonawca zapewnia równieŜ jednorazowe
naczynia. Przez dostarczenie posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego
miejsca w szkole w godz. 11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem
placówki szkolnej po podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny być przygotowane
zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym, muszą być
urozmaicone, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o
którym mowa w punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania
spełniające następujące minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko ok. 30 g, - tłuszcze - ok. 31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C,
4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki
określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z
2006 r., nr 171, poz.1225 ). 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów, w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3
Publiczne Gimnazjum w Choszcznie - ilość posiłków - 18.000 1. Przedmiotem
zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym
dwudaniowego posiłku dla uczniów. Wykonawca zapewnia równieŜ jednorazowe
naczynia. Przez dostarczenie posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego
miejsca w szkole w godz. 11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem
placówki szkolnej po podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny być przygotowane
zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym, muszą być
urozmaicone, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o
którym mowa w punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania
spełniające następujące minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko ok. 30 g, - tłuszcze - ok. 31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C,

•
•
•

4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki
określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z
2006 r., nr 171, poz.1225 )..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów, w Szkole Podstawowej w Suliszewie..
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 4 Szkoła
Podstawowa w Suliszewie - ilość posiłków - 4.000 1. Przedmiotem zamówienia jest
wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku dla
uczniów. Wykonawca zapewnia równieŜ jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie
posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz.
11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po
podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami
racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym, muszą być urozmaicone,
sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o którym mowa w
punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania spełniające następujące
minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko - ok. 30 g, - tłuszcze - ok.
31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C, 4. Posiłek, sposób jego
przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 )..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów, w Szkole Podstawowej w Sławęcinie..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 5 Szkoła
Podstawowa w Sławęcinie - ilość posiłków - 14.000 1. Przedmiotem zamówienia jest
wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku dla
uczniów. Wykonawca zapewnia równieŜ jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie
posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz.
11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po
podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami
racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym, muszą być urozmaicone,
sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o którym mowa w
punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania spełniające następujące
minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko - ok. 30 g, - tłuszcze - ok.
31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C, 4. Posiłek, sposób jego
przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie

•
•
•

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 )..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów w szkole podstawowej w Zamęcinie..
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6 Szkoła
Podstawowa w Zamęcinie - ilość posiłków - 7.000 1. Przedmiotem zamówienia jest
wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku dla
uczniów. Wykonawca zapewnia równieŜ jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie
posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz.
11.00 - 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po
podpisaniu umowy. 2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami
racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku szkolnym, muszą być urozmaicone,
sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Przez posiłek, o którym mowa w
punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego dania spełniające następujące
minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal - białko - ok. 30 g, - tłuszcze - ok.
31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75 stopni C, 4. Posiłek, sposób jego
przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 )..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku
dla uczniów, w Szkole Podstawowej w Korytowie..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 7 Szkoła
Podstawowa w Korytowie - ilość posiłków - 5.000 1. Przedmiotem zamówienia jest
wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku dla
uczniów, w 8 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno. Wykonawca zapewnia
równieŜ jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie posiłków rozumie się ich
dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz. 11.00 - 15.00 uzgodnionych
uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po podpisaniu umowy. 2. Posiłki
powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia dzieci w wieku
szkolnym, muszą być urozmaicone, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3.
Przez posiłek, o którym mowa w punkcie 1 i 2, rozumie się: porcję zupy oraz drugiego
dania spełniające następujące minimalne warunki: - kaloryczność - ok. 893 kcal białko - ok. 30 g, - tłuszcze - ok. 31 g, - węglowodany - ok. 125 g - temperatura - 75
stopni C, 4. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać
warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności

•
•
•

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. z
2006 r., nr 171, poz.1225 )..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6, 15.89.42.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

